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چکیده
هدف  :بررسی نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکالت رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانوادههای عادی و طالق
که به روش علی – مقایسهای و همبستگی انجام شد.
روش :در این پژوهش  293دانش آموزدختر پایه پنجم و ششم ابتدایی که در سال تحصیلی  92 -93مشغول به تحصیل بودند به
شیوه خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار پژوهش سه پرسشنامه تئوری ذهن ،همدلی و سیاهه رفتاری کودک آخنباخ بود.
به منظور تحلیل داده ها روش رگرسیون چندگانه ،تحلیل واریانس چند متغییری و فرمول  zفیشر استفاده شد.
یافته ها :نتایج نشان داد تئوری ذهن قادر به پیشبینی مشکالت رفتاری – هیجانی دانش آموزان عادی است ،اما نتوانست مشکالت
رفتاری هیجانی دانش آموزان طالق را پیش بینی کند .بین توانایی همدلی و مشکالت رفتاری هیجانی در هیچ کدام از دو گروه
رابطه معناداری مشاهده نشد .همچنین کودکان طالق ،مشکالت رفتاری -هیجانی بیشتری نسبت به کودکان خانوادههای عادی
داشتند .مقایسه همبستگی بین تئوری ذهن و همدلی با مشکالت رفتاری -هیجانی در کودکان عادی با طالق از لحاظ آماری
معنادار نبود.
واژه های کلیدی :تئوری ذهن ،همدلی ،مشکالت رفتاری -هیجانی ،طالق ،دانش آموزان.
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مقدمه
دورههای زندگی انسان در چرخه زندگی یعنی از تولد تا مرگ هرکدام از اهمیت خاصی
برخوردار است همچنان که اکثر روان شناسان و پژوهشگران روان شناسی معتقدند که دوره کودکی و
نوجوانی از مهم ترین دورههای زندگی بشر است و دورهی " شدن" نامیده میشود یعنی شخصیت انسان در
دورهی کودکی شکل گرفته و این شدن و تحول کیفی در دورههای مختلف بعدی تکامل مییابد ( Kajbaf

 .)et al, 2011بنابراین ایجاد محیط فیزیکی و اجتماعی سالم و مناسب برای کودکان از اهمیت ویژهای
برخوردار است و در صورتی که محیط مناسبی برای رشد کودک فراهم نشود تحول کودک دشوار و در
نتیجه با مشکالت متعددی از جمله مشکالت رفتاری و هیجانی مواجه خواهد شد .مشکالت هیجانی رفتاری
به شرایطی اطالق میشود که در آن پاسخهای هیجانی و رفتاری در مدرسه با هنجارهای فرهنگی ،سنی و
قومی تفاوت داشته باشد به طوری که بر عملکرد تحصیلی فرد ،مراقبت از خود ،روابط اجتماعی ،سازگاری
فردی ،رفتار در کالس و سازگاری در محیط کار نیز تاثیر منفی بگذارد (.)Qbari Bonab et al, 2009
دانش آموزانی با مشکالت هیجانی و رفتاری معموال درگیر در رفتارهایی مانند پرخاشگری کالمی
و فیزیکی هستند و کمبودهایی در اکتساب و عملکرد مهارتهای اجتماعی دارند که به طور منفی توانایی
آنها را برای برقراری ارتباط موفقیت آمیز با همساالن و بزرگساالن و نیز تجربه تحصیلی شان را تحت تاثیر
قرار میدهد ( .)Lane et al, 2008پژوهشها در حوزه مشکالت رفتاری نشان میدهد که مجموعهای از
عوامل از قبیل نقص ژنتیک و رشد نایافتگی عصبی تا عوامل اجتماعی و خانوادگی در بروز این اختاللها
نقش دارند ( .)Zargar et al, 2012در این میان خانواده که اصلی ترین هسته هر جامعه و کانون حفظ سالمت
و بهداشت روانی است نقش مهمی ایفا میکند .بنابراین وقوع رخدادهای منفی در خانواده میتواند کودکان
را دچار اختالالت رفتاری و هیجانی کند و سالمت روان آنان را به مخاطره اندازد .از جمله این وقایع استرس
زا میتوان به طالق والدین اشاره کرد.
طالق 1والدین یکی از مهمترین چالش هایی است که کودکان هرجامعهای ممکن است با آن روبه
رو شوند ،طالق پدیدهای است که درجوامع امروزی با سرعت زیادی در حال افزایش است وآثاری زیان
آور از نظر اقتصادی ،اجتماعی و به خصوص روانی بر والدین و کودکان دارد ( .)Banky et al, 2009طی
چهل سال گذشته طالق والدین به عنوان علت دامنهای از مشکالت هیجانی و رفتاری پایدار و جدی در
کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است و خانوادههای طالق گرفته به طور گستردهای به عنوان

1.Divorce
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ساختارهای به طور جدی معیوب به وسیله متخصصان سالمت روان به تصویر گشیده

شدهاند ( & Kelly

 .) Emery,2003یافتهها همواره براین نکته تاکید داشته است که کودکان والدین طالق گرفته در طی فرآیند
جدایی(طالق) والدین استرس زیادی را تجربه میکنند و به اعتقاد والرشتاین و بلیک سلی همه کودکان
طالق 1کودکی و نوجوانی شان را در سایه طالق میگذرانند ،این کودکان تفاوتهایی را در روابط بین فردی،
رفتار مدرسه ،پیشرفت تحصیلی ،عزت نفس و ...تجربه میکنند ( )Gately & schwebel, 1993سان نیز
دریافت کودکان والدین طالق گرفته حس پایین تری از بهزیستی روان شناختی نسبت به کودکانی که در
خانوادههای دو والدی زندگی میکنند دارند ( .) Landucci, 2008کال،بیر و بیر نیز نشان دادند کودکان
طالق معدل درسی پایین تری نسبت به کودکانی که متعلق به خانوادههای سالم هستند دارند ،همچنین آنها
دریافتند که معلمان به صورت مکرر کودکان طالق را در مقایسه با کودکانی که از خانوادههای سالم هستند
دارای مشکالت رفتاری و نگرشی شناسایی میکنند ( )Keramer & Smith,1998در کل دامنهای از
احساساتی که یک کودک ممکن است در مواجه با طالق والدینش تجربه کند شامل این موارد میباشد:
ناباوری و انکار ،2غمگینی ،3فقدان ،4تنهایی ،5افسردگی ،6خشم ،7اضطراب ،8ترس 9و امیدLanducci, ( 10

.)2008
به دلیل اینکه طالق والدین باعث بوجود آمدن مشکالت متعددی در زندگی کودکان میشود،
پژوهشگران به بررسی عواملی پرداختهاند که اثرات زیانبار ناشی از طالق را تحت تاثیر قرار می دهد .به
عنوان مثال در تحقیقی نشان داده شد که اثرات منفی طالق با تعداد خواهر و برادرها مرتبط است یعنی به
میزانی که تعداد خواهر و برادرها افزایش مییابد اثرات منفی طالق کاهش پیدا میکند)Sun & Li, 2009

( .اهمیت حضور پدر برای کودکان در سال بعد از طالق نیز از مواردی است که در پژوهشها مورد توجه
قرار گرفته است .در پژوهشی به منظور بررسی این موضوع سازگاری51کودک از 30خانواده طالق گرفته
در  12ماه قبل از مصاحبه تحقیقاتی با استفاده از فهرست رفتار لویزویل اندازه گرفته شد یافتههای این پژوهش

1.Children of Divorce
2. Disbelief & Denial
3. Sadness
4. Loss
5. Loneliness
6. Depression
7. Anger
8. Anxiety
9. Fear
10. Hope

سال  ،6شماره  ،1بهار و تابستان 1395

نقش تئوری ذهن و همدلی در27 ...

نشان داد عدم حضور پدر نمره ناسازگاری کودکان را باال برده است و این ناسازگاری برای کودکان 7تا13
ساله در مقایسه با کودکان  3تا  6ساله بیشتر بود (.)Jacobson, 1978
کیفیت رابطه والد -کودک ،خلق و خوی کودک و سالمت جسمی و روانی والدین نیز از عوامل
اثرگذار بر کیفیت زندگی کودکان طالق میباشد ( .)Gately & Scwebel, 1993آسیبشناسان رشدی نیز
اهمیت توجه به سطح رشد شخصی را برای سازگاری کودک با یک تغییر مهم در زندگی برجسته میکنند
و بر این نکته تاکید دارند که چگونه محدودیتها و تواناییهای رشدی کودکان بر سازگاری شان با طالق
والدین اثر میگذارد ( .)Leon, 2003بنابراین بهتر است که رابطه والد -کودک در یک سیستم تقابلی پیچیده
مورد توجه قرار گیرد به این معنی که در طی فرایند تغییر در خانواده هم والدین و هم کودکان به طور فعال
برای رشد رابطه و رشد شخصی یکدیگر تالش میکنند ،کودکان به روش خودشان توانایی تفکر،تفسیر و
ساختن حسی جدید درباره تغییر خانوادگی را دارند( .)Meas et al,2011برخی از الگوهای نظری به دنبال
درک اثرات تعارض والدین بر کودکان ،با تاکید بر فرآیندهای شناختی و هیجانی به عنوان واسطهها هستند.
بررسیها از نقش واسطهای ارزیابیهای کودکان ،در رابطهی تعارضات میان والدین با نشانههای افسردگی،
اضطراب و پرخاشگری در کودکان حمایت کردهاند.
در این جا به سه الگوی زیستی – روانی – اجتماعی ،نظریه مبادلهای استرس الزاروس و الگوی
شناختی مبتنی بر بافت که فرایندهای شناختی و هیجانیای را که کودک در مواجه با تعارض والدین مورد
استفاده قرار میدهد ،پرداخته میشود.
در الگوی زیستی -روانی -اجتماعی که توسط برنارد و کراپات ( )1994مطرح شده است استرس
شامل سه مولفه است :مولفه خارجی شامل رویدادهای محیطی است که مقدم بر بازشناسی استرس هستند و
میتوانند واکنش استرس را برانگیزند .مولفه درونی استرس شامل مجموعهای از واکنشهای عصبی و
فیزیولوژیکی به استرس است .مولفه سوم تعامل بین مولفههای داخلی و خارجی ،یعنی فرآیندهای شناختی
فردی هستند (.)Qarebaghe & Vafaie, 2009
الزاروس ( )1991در نظریه شناختی استرس بر تعامل بین مولفههای درونی و بیرونی استرس تاکید
دارد و معتقد است که دیدگاه فرد به موقعیت است که تعیین میکند آیا رویدادی استرس زا هست یا نه
( .)Qarebaghe & Vafaie, 2009در نظریه مبادلهای استرس الزاروس ارزیابی شناختی فرآیندی دو بخشی
است شامل :ارزیابی نخستین و ارزیابی دومین .ارزیابی نخستین فرآیند درک معنای رویداد استرس زا و مثبت
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و منفی بودن آن است .ارزیابی دوم پس از ارزیابی رویداد به عنوان تهدید یا چالش رخ میدهد و درآن فرد
به بررسی منابع و امکانات فردی و اجتماعی خود برای مقابله میپردازد .)(Qarebaghe et al, 2009
در الگوی شناختی مبتنی بر بافت که توسط فوسکو و گریچ ( )2007مطرح شده است ارزیابیهای
کودک از تعارض والدین نقش مرکزی در تفسیر تعارض و ناسازگاریهای کودکان دارد .این الگو با الهام
از نظریه شناختی الزاروس فرض میکند که ویژگیهای تعارض و عوامل مبتنی بر بافت و موقعیت میتوانند
بر مرحله ابتدایی ارزیابی اثر بگذارند به این ترتیب که در وهله اول کودک به بررسی ابعاد و ویژگیهای
تعارض میپردازد و در وهله دوم پردازش سعی دارد دریابد که چرا تعارض رخ میدهد (اسناد علی) ،چه
کسی مسئول آن است (اسناد مسئولیت و تقصیر) و اینکه آیا مهارتهای مناسب برای مقابله موفق با تعارض را
دارد (انتظار کارآمدی)(.) Qarebaghe & Vafaie, 2009
با در نظر گرفتن الگوهای مطرح شده در باال اثرات تعارض والدین بر کودکان را میتوان با توجه
به فرآیندهای شناختی و هیجانی که کودک در این رابطه مورد استفاده قرار میدهد بررسی کرد .فرآیندهای
شناختی و هیجانی پایه و اساس ادراک اجتماعی فرد است .ویژگی اصلی رفتار اجتماعی انسان ظرفیت برای
تعامل دوسویه با دیگران میباشد .این ویژگی نیازمند آن است که فرد بداند دیگران چگونه فکر میکنند و
دارای چه احساسی هستند .دو توانایی تئوری ذهن و همدلی به فرد این امکان را میدهند تا بتواند با قرار دادن
خود در موقعیت فرد دیگر و قرار گرفتن در نقش دیگری توصیف و تبیین درستی از رفتار دیگران داشته
باشد.
تئوری ذهن به عنوان نسبت دادن حاالت ذهنی مانند خواستهها ،تمایالت و باورها به دیگران مورد
اشاره قرار گرفته است ( .)Aminyazdi, 2004داشتن تئوری ذهن شامل این دانش است که اعتقادات دیگران
میتواند از اعتقادات خود شخص،همچنین از واقعیت متفاوت باشد) .(Woolfe et al, 2003تعامالت
اجتماعی در هر شکل وابسته به تئوری ذهن میباشد ،مخصوصا تعامالت پیچیده تری مانند همدلی ،شوخی،
خیال پردازی ،فریبکاری و دروغ ). (Peterson & siegal, 2000در پژوهشها عنوان شده است که تئوری
ذهن کودکان اهمیت بسزایی برای رشد اجتماعی دارد زیرا حاالت ذهنی نشانههای منحصر به فردی برای
ساختن حسی از رفتار افراد و هم چنین تفسیر کردن مفاهیم فرهنگی ایجاد میکنند .بنابراین آسیب در تئوری
ذهن داللت هایی هم برای درک تعامالت اجتماعی و هم بیان کردن نیازهای شخصی دارد

(Gillott .

) Furniss & Walter, 2004و مهارتی پیچیده در شایستگی اجتماعی و شناخت اجتماعی کودک است
(.)Sundvist & Ronnberg, 2010
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از طرف دیگر همدلی به عنوان توانایی برای استنباط کردن و سهیم شدن در تجربیات هیجانی دیگران
توصیف شده است ( .)Vollm et al, 2006همدلی ظرفیت بنیادین افراد برای تنظیم روابط و انسجام گروهی
میباشد اما پیش از این در طی نوزادی کودکان نیاز دارند به اینکه یاد بگیرند چگونه برانگیختگی عاطفی
خودشان را تنظیم کنند ( .)Rieffe et al, 2010همدلی به ما اجازه میدهد تا به صورت درونی حاالت ذهنی
شناختی و عاطفی دیگران را شبیه سازی کنیم و این شبیه سازی حاالت دیگران ما را آماده میکند تا در
رفتارهای همدالنه مناسب شرکت کنیم ( .)Nummenmea et al, 2008همدلی در انگیزه رفتار نوعدوستانه
و پاسخهای رفتاری ما نقش کلیدی ایفا میکند و پایه و اساسی انگیزشی و عاطفی برای رشد اخالقی است
( .)Decety, 2011بنابراین فرآیندهای ذهنی مانند تئوری ذهن و همدلی ما را برای قضاوت کردن در مورد
پیامدهای اجتماعی رفتار توانمند میسازند ( .)Reniers et al, 2012به بیان دیگر موفقیت تعامل اجتماعی به
توانایی کشف فرآیندهای هیجانی و شناختی در دیگران بستگی دارد ( .)Vollum et al, 2006
در پژوهشهای گوناگون این دو توانایی به عنوان عوامل پیش بینی کننده مشکالت رفتاری -هیجانی
(مانند اضطراب ،افسردگی ،پرخاشگری و  )...مورد بررسی قرار گرفتهاند به عنوان مثال در پژوهشی یک
الگوی پیچیده از ارتباط بین اضطراب اجتماعی و تئوری ذهن پیدا شد .به این صورت که نوجوانان دختری
که تئوری ذهن پیشرفته تری داشتند اضطراب اجتماعی بیشتری را در مواجه با غریبهها و موقعیتهای
اجتماعی جدید در مقایسه با نوجوانان دختر با مهارتهای تئوری ذهن پایین تجربه کردند اما درپسران نتایج
برخالف دختران بود به این معنی که پسرانی با تئوری ذهن پیشرفته اضطراب اجتماعی کمتری را تجربه
کردند ( .(Klopper, 2010در ارتباط با افسردگی و تئوری ذهن نیز میتوان به پژوهشی اشاره کرد که در آن
دو گروه از افراد افسرده با یکدیگر مقایسه شدند؛ بعد از گذشت یک سال از درمان بیمارانی که کمبودهایی
در تئوری ذهن داشتند در خطر باالتری برای بازگشت مجدد به دوره افسردگی اساسی قرار داشتند و همچنین
عملکرد اجتماعی پایین تری بعد از بهبودی نشان دادند ( .)Kanba, 2009ارتباط بین تئوری ذهن ،همدلی و
پرخاشگری نیز در پژوهشها به اثبات رسیده است .رابطه منفی همدلی با پرخاشگری در پژوهش میلر و
آیزنبرگ در سال  1988مشخص شده است ،کودکان پرخاشگر معموال در خواندن نشانههای هیجانی ،درک
دیدگاه طرف مقابل و مدیریت خشم مشکل دارند ( .)Vahedi & Fathizade, 2006
با در نظر گرفتن این نکته که عمده پژوهشهای انجام شده در ارتباط با وضعیت مشکالت رفتاری
و هیجانی کودکان طالق عواملی مانند کیقیت رابطه والد -کودک ،تعداد خواهر و برادرها ،خلق و خوی
کودک ،سالمت جسمی و روانی والدین و  ...را بررسی کردهاند لزوم پژوهشی که بتواند مشکالت رفتاری

 30پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره ،دانشگاه فردوسی مشهد

سال  ،6شماره  ،1بهار و تابستان 1395

و هیجانی این کودکان را با توجه به دو عامل تئوری ذهن و همدلی بررسی کند احساس میشود ،همچنین
در این پژوهش تالش میشود تا با مقایسه دانش آموزان خانوادههای عادی و طالق اطالعات دقیق تری
درباره میزان مشکالت رفتاری -هیجانی هر دو گروه به دست آید .بنابراین این سواالت قابل طرح است که
آیا تئوری ذهن و همدلی قادر به پیش بینی مشکالت رفتاری -هیجانی کودکان طالق میباشد؟ آیا بین میزان
مشکالت رفتاری -هیجانی دانش آموزان خانوادههای عادی و طالق تفاوت وجود دارد؟ و آیا وضعیت
طالق میتواند رابطه تئوری ذهن و همدلی مشکالت رفتاری -هیجانی را تحت تاثیر قرار دهد؟
روش
تحقیق حاضر از حیث هدف جزء پژوهشهای کاربردی است که در قالب تحقیق چند روشی به شیوه
علی – مقایسهای و نیز به روش همبستگی انجام میگیرد .جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم
و ششم ابتدایی خانوادههای طالق گرفته و عادی شهر مشهد در سال تحصیلی .92-93میباشد که شامل
 56006نفر است؛ از این تعداد  28253نفر در پایه پنجم و  27753نفر در پایه ششم مشغول به تحصیل هستند.
در این پژوهش به دلیل اینکه فهرست کامل دانش آموزان در دسترس نبوده ،همچنین جامعه خیلی بزرگ و
پراکنده میباشد از روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .بدین صورت که از بین  7ناحیه
آموزش و پرورش شهر مشهد  3ناحیه به صورت تصادفی انتخاب و ازهر کدام از نواحی انتخاب شده نیز
3مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر مدرسه نیز دو کالس به تصادف انتخاب شد یک کالس
پنجم و یک کالس ششم .تعداد  400دانش آموز در این پژوهش شرکت داشتند که از این تعداد  43دانش
آموز را کودکان خانوادههای طالق و  357دانش آموز را کودکان خانوادههای عادی تشکیل میدادند .به
منظور دسترسی به دانش آموزان والدین طالق گرفته دانش آموزانی انتخاب شدند که از طریق معلم و کادر
دفتری مدرسه به عنوان کودکان طالق معرفی شدند .تعداد 400پرسشنامه بین دانش آموزان شرکت کننده
در پژوهش توزیع شد که از میان آنها تنها  293پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد .که از این تعداد 31
پرسشنامه مربوط به دانش آموزان خانوادههای طالق گرفته و  262پرسشنامه مربوط به دانش آموزان
خانوادههای عادی میباشد .در نتیجه تعداد نهایی نمونه پژوهش  293دانش آموز دختر پایه پنجم و ششم
ابتدایی میباشد.
برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ ،پرسشنامه نظریه ذهن
پیشرفته و مقیاس همدلی استفاده شد.
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نقش تئوری ذهن و همدلی در31 ...

پرسشنامه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ

این پرسشنامه که مناسب گروه سنی  18-6سال می باشد از  3منبع والدین ،معلم و خود کودک
اطالعات الزم را در مورد رفتار کسب می کند .در این پژوهش از فرم ( CBCLسیاهه رفتاری کودک) که
والد یا سرپرست کودک باید آن را تکمیل کند استفاده شده است .تعداد سواالت این فرم  113سوال می
باشد و پاسخ دهنده بر اساس وضعیت کودک در  6ماه گذشته هر سوال را به صورت  -0نادرست-1 ،
تاحدی درست -2 ،غالبا درست درجه بندی می کند .دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاسها از  0/63تا 0/95
و دامنه ضرایب ثبات زمانی از  0/32تا  0/67به دست آمده است ،توافق بین پاسخ دهندگان نیز بررسی شده
است دامنه این ضرایب از  0/09تا  0/67نوسان داشته است نتایج به دست آمده از بررسی روایی محتوایی،
سازهای و مالکی نیز مطلوب به دست آمده است (.)Minaei, 2006
پرسشنامه نظریه ذهن پیشرفته

شامل  24داستان کوتاه تحت عنوان داستانهای عجیب است و در قالب  12نوع داستان شامل
وانمودسازی ،دروغ ،دروغ مصلحت آمیز ،اغراق ،متقاعدسازی ،فراموشی ،ظاهر و باطن ،لطیفه ،کنایه ،فهم
نادرست ،قالب گفتار و هیجان مخالف مطرح میشود .هر داستان شامل دو سوال میباشد.
به این ترتیب که یک سوال مربوط به درک مطلب (آیا آنچه که  xمیگوید صحیح است) و سوال
دیگر مربوط به چگونگی اسناد حالت ذهنی به شخصیت داستان است (چرا xچنین گفت).
نمره گذاری این آزمون به این ترتیب است که به خطای آزمودنی در مورد واقعیت داستان و یا
حالت ذهنی مطرح در داستان ،نمره صفر تعلق میگیرد ،به پاسخ هایی که به طور واضح و روشن به حالت
ذهنی مورد نظر اشاره نکرده باشند اما واقعیت داستان را در نظر گرفته باشند نمره یک و به پاسخ هایی که
عالوه بر در نظر گرفتن واقعیت داستان به حالت ذهنی مورد نظر به طور واضح و آشکار اشاره کرده باشند،
نمره دو تعلق میگیرد.
هاپه ،روایی ابزار مذکور را با مقایسهی نمرات افراد اوتیسم توانا (افراد اوتیسمی که موفق به انجام
تکالیف تئوری ذهن مقدماتی باشند)؛ عقب ماندههای ذهنی و کودکان و بزرگساالن عادی انجام داده است
و شکست افراد اوتیسم در انجام تکالیف مربوط به این ابزار را نشانگر روایی این آزمون میداند .او ضریب
 0/92را برای اعتبار تصحیح کنندگان این مقیاس گزارش کرده است.
در پژوهش ) )Razavieh & etal, 2006برای روایی ضریب  0/86و برای پایایی(که با  40آزمودنی
با فاصلهی  15روز انجام شد) ضریب  0/68را گزارش دادند.
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مقیاس همدلی

این مقیاس که توسط ایزنبرگ ،فبس ،اسکالر ،کارلو و میلر در سال  1991بر اساس مقیاس بریانت
( )1982ساخته شده است توسط کودک تکمیل میشود و از  15گویه با مقیاس درجه بندی سه نمرهای
تشکیل شده است بدین صورت که برای هرگویه عبارت «من هم همین طور هستم» نمره سه« ،گاهی اوقات
من هم اینطور هستم» نمره دو و «من اصال اینطور نیستم» نمره یک میگیرد .بنابراین نمرات افراد بین  15و
 45میباشد .ایزنبرگ و همکاران آلفای  0/76را برای پایایی این مقیاس گزارش کرده اند .در ایران نیز
) )Yousefi & Rahimi,2010آلفای  0/83را برای پایایی این مقیاس گزارش کردند ..همچنین جهت تعیین
روایی از همبستگی هرگویه با نمره کل و همچنین تحلیل عاملی استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی به روش
مولفههای اصلی نیز با معناداری( )p<0/001نتایج آزمونهای کایرز -مایر -الکین ( )0/90KMO-و کرویت
بارتلت)  )Bts-2431وجود یک عامل کلی مقیاس را تایید کرده است.
شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات
به منظور گردآوری دادهها ،بعد از هماهنگی با سازمان آموزش و پرورش و کسب مجوزهای مورد
نیاز و همچنین جلب رضایت دانش آموزان و والدینشان پرسشنامهها در اختیار گروه نمونه قرارداده شد .بدین
ترتیب که پرسشنامه تئوری ذهن و همدلی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و فرم والدین پرسشنامه
آخنباخ در اختیار والدین قرار گرفت .سپس دادههای به دست آمده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس
مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .به منظور توان پیش بینی کنندگی تئوری ذهن و همدلی در مشکالت
رفتاری -هیجانی کودکان از تحلیل رگرسیون ساده استفاده شد .و به منظور مقایسه مشکالت رفتاری-
هیجانی دو گروه کودکان طالق و عادی از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.
یافته ها
یافته های پژوهش حاضر در دو بخش توصیفی و استنباطی برای بررسی فرضیه های پژوهش ارائه
شده است .جدول  ،1میانگین و انحراف معیار را برای هر متغیر و شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
را به تفکیک کودکان عادی و طالق نشان می دهد .در جدول  2ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه
در دو گروه کودکان عادی و طالق (مشکالت رفتاری هیجانی ،تئوری ذهن وهمدلی) نشان داده شده است.
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جدول  :1میانگین ،انحراف معیار برای هر متغیر؛ و شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک
کودکان عادی و طالق
متغیر

میانگین

میانگین

انحراف

کودکان

کودکان

تعداد سواالت

معیار

عادی

طالق

میانگین

انحراف

میانگین

معیار

انحراف
معیار

مشکالت رفتاری هیجانی

34/86

0/36

21/77

33/17

20/85

49.60

24/42

پرخاشگری

7/69

0/44

5/94

7/30

5/74

11/03

6/75

اختالل جسمانی کردن

1/90

0/38

2/21

1/75

2/15

3/17

2/33

رفتار قانون شکنانه

2/19

0/16

2/04

2/06

1/94

3/33

2/46

اختالل توجه

7/13

0/50

5/12

6/85

4/93

9/57

6/12

افسردگی

3/11

0/38

2/91

2/97

2/84

4/33

3/27

مشکالت تفکر

2/69

0/20

2/86

2/50

2/71

4/37

3/57

مشکالت اجتماعی

4/20

0/38

2/99

4/01

2/91

5/90

3/23

اضطراب

5/95

0/45

3/92

5/73

3/81

7/90

4/40

تئوری ذهن

17/24

2/89

17/33

2/83

16/40

3/31

همدلی

34/86

4/71

34/84

35/07

4/18

4/78

همان طور که در جدول مشاهده میشود ،میانگین کلی مشکالت رفتاری هیجانی کودکان طالق
( )49.60از کودکان عادی ( )33.17بیشتر میباشد .در ارتباط با متغیر تئوری ذهن نتایج نشان میدهد که
میانگین تئوری ذهن کودکان عادی ( )17.33باالتر از کودکان طالق ( )16.40است .در ارتباط با متغیر
همدلی باید عنوان کرد که یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که میانگین همدلی در کودکان طالق ()35.07
باالتر از کودکان عادی ( )34.84میباشد.
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11همدلی

10تئوری ذهن

9اضطراب

8مشکالت اجتماعی

7مشکالت تفکر

6افسردگی

5اختالل توجه

4رفتار قانون شکنانه

-0/06

**-0/23

**0/77

**0/81

**0/74

**0/62

**0/85

**0/77

**0/64

-0/10

**-0/17

**0/50

**0/65

**0/51

**0/34

**0/71

**0/68

**0/40

0/01

**-0/15

**0/50

**0/42

**0/45

**0/47

**0/51

**0/41

1

-0/11

**-0/31

**-0/46

**0/62

**0/54

**0/41

**0/64

1

0/02

**-0/19

**0/52

**0/66

**0/59

**0/33

1

-0/07

*-0/14

**0/58

**0/43

**0/45

1

-0/06

**-0/17

**0/56

**0/50

1

-0/03

**-0/23

**0/62

1

-0/03

*-0/13

1
**0/21

1

*معناداری در س

** معناداری در س
0/ 05

0/01

کردن

3اختالل جسمانی

2پرخاشگری

**0/84

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

هیجانی

1مشکالت رفتاری

متغیر

1

جدول :2رای

1

11

همب تگی بین متغیرهای مورد م العه در دو گروه کودکان عادی و طالق (مشکالت –
رفتاری
هیجانی ،تئوری ذهن ،همدلی)
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نقش تئوری ذهن و همدلی در35 ...

همان طور که جدول 2نشان میدهد بین خرده مقیاسهای مشکالت رفتاری هیجانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد که باالترین همبستگی بین اختالل توجه و پرخاشگری ( )rxy =0.71 ،P>0.01است و
پایین ترین همبستگی بین اختالل توجه و افسردگی( )rxy =0.33 ،P>0.01است .اختالل توجه و پرخاشگری
نیز ،باالترین همبستگی را با نمره کل مشکالت رفتاری هیجانی دارند .در بررسی خرده مقیاسهای مشکالت
رفتاری هیجانی با تئوری ذهن یافتهها نشان میدهد که بین کل مشکالت رفتاری هیجانی و تمام خرده
مقیاسهای آن با تئوری ذهن رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنین یافتهها نشان میدهد بین نمره کل
مشکالت رفتاری هیجانی و هیچ کدام از خرده مقیاسهای آن با همدلی رابطه معناداری وجود ندارد.بین
تئوری ذهن و همدلی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد(.)rxy =0.21 ،P>0.01
در مرحله بعد به منظور بررسی این فرضیه که تئوری ذهن و همدلی قادر به پیش بینی مشکالت
رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های طالق و عادی است از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده
شد.
نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چندگانه نشان داد که ترکیب متغیرهای تئوری ذهن و همدلی
میتوانند مشکالت رفتاری هیجانی را در کل کودکان پیش بینی نمایند (.)F(2,290) =8.645 ،P>0.001
همچنین نتایج نشان میدهد مجذور ضریب همبستگی چندگانه ( )R2 =0.05است که ضریبی پایین ولی
معنادار است .این مساله بیانگر آن است که متغیرهای تئوری ذهن و همدلی 5 ،درصد از تغییرات مشکالت
رفتاری هیجانی را تبیین میکند .همچنین ضرایب رگرسیون استاندارد شده نشان داد که تئوری ذهن به تنهایی
قادر به پیش بینی منفی و معنادار ( )t= -4.021 ،P>0.001مشکالت رفتاری هیجانی کل کودکان میباشد.
به این معنا که هرچه میزان تئوری ذهن کودک افزایش یابد از مشکالت رفتاری هیجانی کاسته خواهد شد.
اما همدلی به تنهایی قادر به پیش بینی مشکالت رفتاری – هیجانی در کل کودکان نبود (-0.192 ،P<0.05
=.)t
برای رسیدن به نتایج دقیق تر بررسی ها به تفکیک کودکان عادی و طالق نیز انجام گرفت.
ضرایب رگرسیون استاندارد شده نشان داد که تئوری ذهن قادر به پیش بینی منفی و معنادار مشکالت
رفتاری هیجانی کودکان عادی میباشد( .)t= -3.81 ،P>0.001اما قادر به پیش بینی مشکالت رفتاری
هیجانی کودکان طالق نمی باشد( .)t= 0.457 ،P<0.05همچنین نتایج ضریب رگرسیون استاندارد شده نشان
داد که همدلی قادر به پیش بینی مشکالت رفتاری هیجانی کودکان چه عادی( )t= -0.50 ،P<0.05و چه
طالق ( )t= 0.407 ،P<0.05نمیباشد.
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به منظور پاسخ گویی به این فرضیه که مشکالت رفتاری -هیجانی در دانش آموزان خانوادههای
طالق باالتر از خانوادههای عادی است) از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد.در ابتدا آزمون لون
برای برابری واریانس ها گرفته شد که نتایج آن نشان داد واریانس دو گروه در مشکالت رفتاری -هیجانی
برابر است چون  pبه دست آمده بزرگتر از  0/05بود بنابراین فرض صفر که بیان میکند واریانسها با هم
برابر هستند تائید شد.
جدول4نتایج تحلیل واریانس چند متغیری جهت مقای ه مشکالت رفتاری هیجانی در دانش آموزان
خانوادههای طالق و عادی
منبع

کودکان عادی
و طالق

خطا

متغیر وابسته

مجموع

میانگین

F

معناداری

مشکالت رفتاری هیجانی

7714/759

1

7714/759

17/166

0/000

پرخاشگری

410/968

1

410/968

12/051

0/001

اختالل جسمانی کردن

52/570

1

52/570

11/099

0/001

رفتار قانون شکنانه

42/147

1

42/147

10/460

0/001

اختالل توجه

231/372

1

231/372

9/066

0/003

افسردگی

48/362

1

48/362

5/791

0/01

مشکالت تفکر

95/762

1

95/762

12/123

0/001

مشکالت اجتماعی

100/007

1

100/007

11/522

0/001

اضطراب

140/833

1

140/833

9/386

0/002

مشکالت رفتاری هیجانی

130781/221

291

449/420

پرخاشگری

9924/144

291

34/104

اختالل جسمانی کردن

1378/358

291

4/737

رفتار قانون شکنانه

1172/528

291

4/029

اختالل توجه

7426/959

291

25/522

افسردگی

2430/143

291

8/351

مشکالت تفکر

2298/539

291

7/899

مشکالت اجتماعی

2525/706

291

8/679

اضطراب

4366/498

291

15/005

مجذورات

df

مجذورات

همان طور که در جدول فوق مشاهده میکنید ،نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغییری نشان داد
که بین دو گروه در کل مشکالت رفتاری هیجانی ()F)1،291( =17.166 ،P> 0/001و خرده مقیاسهای آن
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(پرخاشگری( ،)F)1،291( =12.051 ،P> 0/01اختالل جسمانی کردن( ،)F)1،291( =11.099 ،P> 0/01رفتار
قانون شکنانه( ،)F)1،291( =10.460 ،P> 0/01اختالل توجه( ،)F)1،291( =9.066 ،P> 0/01افسردگی(0/05
> ،)F)1،291( =5.791 ،Pمشکالت تفکر( ،)F)1،291( =12.123 ،P> 0/01مشکالت اجتماعی (،P> 0/01
)F)1،291( =11.522و اضطراب()F)1،291( =9.386 ،P> 0/01تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد .به این
معنا که مشکالت رفتاری هیجانی کودکان طالق به طور معناداری باالتر از کودکان عادی است .این مسئله
در جدول میانگینها نیز قابل مشاهده میباشد.
به منظور پاسخ گویی به این سوال که آیا همبستگی متغیرهای تئوری ذهن ،همدلی و مشکالت
رفتاری -هیجانی در دانش آموزان خانوادههای عادی و طالق متفاوت است؟از آزمون معناداری تفاوت دو
ضریب همبستگی استفاده شد.
نتایج نشان دادکه بین دو نمونه کودکان عادی و طالق از لحاظ میزان همبستگی همدلی ،تئوری ذهن
و مشکالت رفتاری -هیجانی تفاوت وجود ندارد.
نتیجه
این پژوهش با هدف بررسی نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکالت رفتاری – هیجانی
دانش آموزان خانواده های طالق و عادی انجام شد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد تئوری ذهن قادر به
پیش بینی مشکالت رفتاری – هیجانی دانش آموزان خانواده های عادی می باشد .همسو با یافته های به دست
آمده در این بخش از پژوهش ) (Wang et al, 2008; Kanba, 2009; Cao et al, 2013پژوهشهای خود
به بررسی ارتباط بین افسردگی و تئوری ذهن پرداختند .نتایج نشان داد بیماران افسرده در مقایسه با افراد سالم
اشتباهات بیشتری در تکالیف تئوری ذهن داشتند )Fahie & Symons, 2003( .نیز در پژوهشی به منظور
بررسی عملکرد اجرایی و تئوری ذهن در کودکانی با مشکالت توجه و مشکالت رفتاری به این نتیجه دست
یافتند که تئوری ذهن به گونهای معنی دار با مجموع نمرات مشکالت توجه ،حافظه ،تکانشگری و عملکرد
اجرایی مرتبط است برخالف نتایج مطالعات ذکر شده که نشان دهنده کمبود تئوری ذهن در افراد دارای
مشکالت رفتاری هیجانی میباشد پژوهشگران دیگری از جمله ( )Abu-Akel & Abushualeh, 2004در
پزوهشهای خود نشان دادند که افراد جامعه ستیز ،قلدر و پرخاشگر در تکالیف مربوط به استنباط حالتهای
ذهنی دیگران نمرات باالیی کسب کردند .در مورد این نتایج میتوان به این موضوع اشاره کرد که این افراد
با داشتن توانایی بسیار باال در تئوری ذهن قادر به اداره کردن رفتار دیگران میباشند و این در حالی است که
نیات واقعیشان را پنهان میکنند .آنها با این توانایی میتوانند بازنماییهای ذهنی دیگران را دستکاری کنند
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تا به اهداف شخصی شان دست پیدا کنند .بنابراین دیده میشود که این افراد از توانایی تئوری ذهن در جهت
اهداف منفی و ضد اجتماعی استفاده میکنند.
از سوی دیگر و علی رغم برابری واریانس ها تئوری ذهن نتوانست مشکالت رفتاری هیجانی را در
دانش آموزان خانوادههای طالق پیش بینی کند در این رابطه با در نظر گرفتن دیدگاه نظریه پردازان یادگیری
اجتماعی که معتقد هستند کودکان تنوعی از مهارتهای بین فردی را بواسطه مشاهده الگوهای بزرگسال به
دست میآورند میتوان به تبیینی احتمالی در زمینه عدم ارتباط تئوری ذهن و مشکالت رفتاری – هیجانی
در کودکان طالق اشاره داشت به این صورت که کودکان والدین طالق گرفته به دلیل حضور در یک
خانواده آشفته و داشتن والدینی که احتماال از لحاظ عاطفی خصمانه هستند با مهارتهای ارتباطی ضعیف و
مجموعهای از رفتارهای بین فردی نامناسب رشد میکنند که این موضوع به نوبه خود باعث میشود کودکان
این گونه خانواده ها در تشخیص و توصیف تفاوت بین محرکهای دریافتی از محیط دچار نقص شوند و لذا
به احتمال زیاد برای مدیریت هیجانات خود از روش هایی که اثر بخشی کمتری دارند بهره گیرند و در نتیجه
احتمال اینکه علی رغم تئوری ذهن باال دچار مشکالت رفتاری – هیجانی شوند بیشتر است .ارزیابی کودک
از تعارضات میان والدین نیز میتواند افزایش نشانههای آسیب شناختی کودکان را در پی داشته باشد.
از طرفی در این پژوهش بین همدلی و مشکالت رفتاری هیجانی در هیچ کدام از دو گروه دانش
آموزان عادی و طالق ارتباط معناداری مشاهده نشد .یافتههای این بخش از تحقیق با نتایج مطالعاتی از جمله
هاستینگز و همکاران 2000،و زان واکسلر و همکاران  1995،که گزارش کردند در دوران پیش دبستانی
همدلی و مشکالت رفتاری به ضرورت مرتبط نیستند( )Arefi & latifian, 2011و همچنین با پژوهش (Jollif

) & Farrington, 2006که بر روی نوجوانان انگلیسی انجام شد و حاکی از ارتباط منفی همدلی با قلدری
تنها برای نوجوانان پسر بود اما این الگو در مورد آزمودنیهای دختر به دست نیامد و نیز نتایج مطالعه ایندرسن
و اولویوس 202که با  2286نوجوان  13تا  16سالهی نروژی انجام شد وضریب همبستگی ضعیف  0/15بین
قلدری و همدلی گرم به دست آمد) ،) Arefi & latifian, 2011همخوان و با مطالعات دیگری مانند
پژوهشهای انجام شده توسط ) (Abu-Akel & Abushualeh, 2004و (Loudin,Loukas & Robinson,

) 2003که در مطالعات خود به رابطهی منفی بین همدلی با خشم و پرخاشگری و رابطهی مثبت آن با رفتار
جامعه پسند دست یافتند نا همخوان میباشد.
تبیینی که در مورد این یافته میتوان ارائه داد بررسی ماهیت مولفه همدلی میباشد .به این صورت
که فرد در رفتار همدلی باید سعی کند از دنیای خود خارج شده و وارد دنیای طرف مقابل شود و مسائل و
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مشکالت را از دیدگاه فرد مقابل و از دنیای او بنگرد .این احتمال مطرح است که افرادی با همدلی باال با
دیگران ،چون رفتار مواجهه نزدیک با مشکالت دیگران را به طور دائمی تجربه میکنند و بیش از حد به
مشکالت و رنجهای دیگران نزدیک میشوند ظرفیت روان شناختی آنها به دلیل چنین تماس هایی دچار
حساسیت بیشتری شده و مستعد تر برای تجربه مشکالت رفتاری – هیجانی از قبیل اضطراب و افسردگی
باشند بنابراین توانایی همدلی باید با تواناییهای دیگری مثل تنظیم هیجان ،توانایی حل مساله و مهارتهای
بین فردی همراه باشد در غیر این صورت نمی تواند باعث کاهش مشکالت گردد و حتی به خاطر حساسیت
به حاالت ذهنی شدید دیگران ،مستعد تجربههای هیجانی آزارنده اند.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مشکالت رفتاری – هیجانی دانش اموزان خانواده های
طالق باالتر از خانواده های عادی است .یافتههای این بخش از تحقیق با نتایج مطالعاتی از جمله:

(Dronkers,

) 1999; Amato & Cheadle, 2005; Landucci, 2008; Mahmud et al, 2011همخوان می باشد.
این پژوهشگران در تحقیقات خود نشان دادند که کودکان والدین طالق گرفته حس پایین تری از
بهزیستی روان شناختی را در مقایسه با کودکانی که در خانوادههای دو والدی زندگی میکنند تجربه
میکنند .داشتن سطوح پایین تری از بهزیستی روان شناختی باعث ایجاد حاالت هیجانی منفی مانند
افسردگی ،اضطراب و پرخاشگری در کودکان میشود .همچنین عنوان شده که کودکان والدین طالق گرفته
در مقایسه با کودکان عادی تفاوتهایی را در روابط بین فردی ،رفتار مدرسه ،پیشرفت تحصیلی ،عزت نفس
و  ...تجربه میکنند .همچنین مسئولیتپذیری فرزندان خانوادههای طالق پایینتر از فرزندان خانوادههای
عادی گزارش شده است.
از سوی دیگر تعدادی از پژوهشگران از جمله ) )Kelly & Emery, 2003; Kelly,2000در تحقیقات
خود به این نتیجه رسیدند که طالق فی نفسه علت عمدهی مشکالت کودکان نیست و تعداد زیادی از نشانگان
روان شناختی که در کودکان طالق دیده میشود میتواند در سالهای قبل از طالق بوجود آمده باشد و این
بیانگر این نکته است که این مشکالت ممکن است به علت اثرات منفی ازدواجهای نامناسب ایجاد شود .در
همین زمینه ( )Dronkers, 1999به منظور بررسی تعارضات و طالق والدین روی بهزیستی دانش آموزان
هلندی به این نتیجه دست یافت که بهزیستی دانش آموزانی که با مادر زندگی میکنند نسبت به دانش
آموزانی که در خانواده هایی زندگی میکنند که پدر و مادر تعارض زیادی با هم دارند ،باالتر است.
در تبیین این یافتهها میتوان به نقش خانواده در رشد مشکالت رفتاری -هیجانی کودکان اشاره کرد.
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خانواده نظام سازمان یافتهای است که بر فرزندان تاثیر میگذارد .بنابراین ارتباطات و تعارضات
خانواده به عنوان منابعی که بر رشد فرزندان موثر است مطرح میشود .یکی از عوامل موثر در بروز مشکالت
خانوادگی ،ناتوانی اعضای خانواده و به ویژه والدین در فرآیندهای خانواده است .منظور از فرآیندهای
خانواده ،کنشهایی است که امکان سازماندهی و انطباق هر چه موثرتر را برای اعضای خانواده مهیا میکند
و شامل مواردی نظیر مهارتها و سبکهای ارتباطی ،سبکهای تربیتی ،مهارتهای مقابله ،مهارت در
تصمیمگیری و حل مسئله ،انسجام خانوادگی ،انعطاف پذیری خانواده ،مهارت در بیان خود و  ...است.
پژوهشهایی که در زمینهی ارتباط مشکالت رفتاری کودکان و برخی فرآیندهای خانواده انجام گرفته است
بیانگر رابطهی بین این زمینهها با مشکالت رفتاری کودکان است .یافتههای پژوهشی نشان میدهد که
فرآیندهای خانواده بر اضطراب ،افسردگی و فشار روانی کودکان اثر میگذارد .یافتهها همچنین بیانگر یک
ارتباط محکم بین تعارضات زناشویی والدین و برون دادهای رفتاری کودکان است .به این معنی که در
خانواده هایی که کیفیت روابط منفی و سرشار از تعارض و اختالف میباشد ،تعارض به فرزند و رفتارهای
او گسترش پیدا میکند و این گونه روابط و زمینههای خانوادگی موجب مشکالت سازگاری در کودکان
میشود ) . (Zargar; MohammadiBahramAbady & Bassaknezhad, 2012بسیاری از اختاللهای
رفتاری در خانواده هایی مشاهده میشود که فضای حاکم بر آن پرخاشگرانه باشد و ارتباطات برای فرزند
تهدید آمیز تلقی شود .از این رو مهارت ارتباطی ضعیف خانواده بر بروز مشکالت رفتاری فرزندان موثر
است .دیویس و کامینگز ( )1998نیز با بررسی نقش نظام خانواده در رشد مشکالت آسیب شناختی کودکان
نشان دادند که عوامل استرس زا در درون خانوادهها مانند کشمکشهای زناشویی ،طالق و روابط کم
خانوادگی میتوانند با کاهش احساس ایمنی هیجانی کودکان به مشکالت سازگاری آنها بیانجامد
( .)Qarebaghi et all, 2009کودکان گزارش میکنند که مشاهده تعارض والدین یک استرس زای قوی
است و بررسیهای مشاهدهای نشان میدهد که کودکان در هنگام مواجهه با خشم یا تعامالت پرخاشگرانه
والدین ،استرس بیشتری نشان میدهند و این استرس با مواجهه مکرر با خشم و پرخاشگری والدین افزایش
مییابد لذا احتماال هرچه قدر انسجام خانوادگی بیشتر و خانواده در استفاده از مهارتهای مواجهه و مقابله با
تعارضات و دشواریها کارآمدتر باشد ،فرزندان خانواده برای مقابله با تعارضات و دشواریها کمتر از
روشهای مقابلهای ناکارامد استفاده میکنند و در نتیجه بروز مشکالت رفتاری در آنها که نتیجهی استفاده
از روشهای مقابله ناکارآمد است کاهش مییابد همچنین در این پژوهش همبستگی بین تئوری ذهن و
همدلی با مشکالت رفتاری – هیجانی در دو گروه کودکان طالق و عادی متفاوت نبود .از طرفی به دلیل
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 هیجانی کودکان طالق باالتر از کودکان عادی به دست آمد میتوان این گونه-اینکه مشکالت رفتاری
– نتیجه گیری کرد که تئوری ذهن و همدلی نمی توانند به تنهایی وجود یا عدم وجود مشکالت رفتاری
 الگوهای مقابلهای،هیجانی کودکان را تبیین کنند و عوامل دیگری از جمله تعارض و کشمکش بین والدین
–  وضعیت اقتصادی، خلق و خوی کودک،که کودک در مواجهه با مشکالت مورد استفاده قرار میدهد
 نیز در این میان نقش عمدهای بر عهده...  نوع دلبستگی کودک به والدین و، سبک تربیتی والدین،اجتماعی
 بنابراین الزم است میزان اثر گذاری هر کدام از این عوامل در شبکه ای از روابط بین متغیرهای تاثیر..دارند
 بدین منظور بهتر است که توان این متغیرها در یک مدل ساختاری با حضور.گذار مورد بررسی قرار گیرند
.سایر مولفه ها و دیگر عوامل زمینه ای بررسی شوند
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